
 
Samoerai nieuwsbrief – juli-augustus 2017 

 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
In augustus is er enkel training op dinsdagen en donderdagen van 18u30 
tot 20u00 in de polyvalente zaal in Sportoase. Er zijn bovendien ook 
conditietrainingen op maandag en woensdag van 19u00 tot 20u00 in 
Park Heuvelhof te Kessel-Lo. 
 
Vanaf zaterdag 2 september 2017 hervatten de karatetrainingen terug op de 
gewone uren en dagen.  
 
Onze jaarlijkse barbecue gaat door op zaterdag 26 augustus 2017 : vergeet niet 
om je in te schrijven ! 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 
 

 



 
 

Kalender 
 
Agenda augustus 2017 
 

 
 
Agenda september 2017 
 
Wo 13/09/2017 : geen training - zaal niet beschikbaar 
Do 14/09/2017 : geen training - zaal niet beschikbaar 
Vr-Za 15-16/09/2017 : Lion Cup 2017 (Strassen - Luxemburg) 
Za 23/09/2017 : Irish International Open 2017 

 
 

Barbecue 
 

Zaterdag 26 augustus 2017 – Ontmoetingscentrum Genadedal Kessel-Lo 
 

 
 
 



 
Het bestuur van de club nodigt alle leden, ouders en sympathisanten uit op 
de jaarlijkse Samoerai Barbecue op zaterdag 26 augustus 2017 vanaf 17u 
in Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A te 3010 Kessel-Lo. 
 
Vanaf dit jaar kan u kiezen welk en hoeveel (2 of 3 stukken) vlees u wenst. 
 
* rundsbrochette      
* kipbrochette         
* worst 
* vegetarisch 
 
De prijs voor koud buffet in combinatie met 2 stukken vlees = € 10,00 en met 
3 stukken vlees = € 15,00 (dranken niet inbegrepen). Aperitief aangeboden door de 
club vanaf 17u ! 
 

inschrijven : ten laatste op 20 augustus 2017 
 
* via de website 
* via email : ludo.binnard@samoerai-leuven.be 
 
Gelieve uw menu keuze door te geven bij inschrijving. 
 
Betaling ter plaatse of op voorhand op rekeningnummer BE66 0010 5909 8843 met 
als mededeling ‘BBQ 2017 + naam’. 
 

 

Clubexamens - resultaten 
 
Op 3 en 10 juni 2017 gingen de clubexamens voor de jeugd door en op 19 juni 
2017 was het de beurt aan de volwassenen en 35+ groep. 
 

 
 
Hieronder de geslaagden die een hogere kyu-graad behaalden : 
 

 7e kyu 
 
Abuzarifa Ismail 
Appeltans Simon 
 

http://www.samoerai-leuven.be/
mailto:ludo.binnard@samoerai-leuven.be


 
Charfi Tarek 
Lakovic Vladimir 
Rogiers Frederik 
Sleven Geoffrey 
Van Der Borght Bo 
Van Oudheusden Bas 
Weenen Thor 
 
 

 6e kyu 
 
Carletti Nanai 
Colin Stephane 
El Mahmoudi Marwane 
Fiori Graziella 
Glenisson Alexander 
Peixoto Alexandre 
Staes Kris 
Switters Vic 
Ulens Aaron 
Vandecauter Yuna 
Vanrooy Chiara 
Weets Katherina 
 
 

 5e kyu 
 
Farrow Pia 
Langenberg Robert 
Laghmouchi Wisaal 
Marin Baldo-Vink Nathalie 
Messaoud Yessin 
Nassiri Mohamed Rida 
Ryzhankou Artur 
Steenbergen Amira 
Uyttebroeck Nele 
Vangenechten Carolynn 
 
 

 4e kyu 
 
Debrauwer Willy 
Evenepoel Jochen 
Kostecki Dawid 
Niemiro-Szajder Aldona 
Tallon Ilias 
Vandeginste Miel 
 
 

 3e kyu 
 
Boone Jean-François 
El Yousfi Mohamed 
Verhaegen Dieter 
Vloebergh Erwin 
 
 



 

 2e kyu 
 
Lakovic Jelena 
 

 1e kyu 
 
Millet Marie 
Tallon Tony 
Willems Vu 
 

 
 

Partners 
 

   
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/
http://www.brittoflex-zonwering.be/
http://www.mammamia.be/


    

    
 
 

Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven - Ondernemingsnr. 428.660.618 
www.samoerai-leuven.be 

 
De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van KC Samoerai Leuven vzw zonder wiens toestemming 

geen enkele tekst, geheel of gedeeltelijk, mag worden overgenomen. 
De Samoerai Nieuwsbrief bevat links naar websites die wij interessant achten. 

Deze links zijn evenwel puur informatief en KC Samoerai Leuven vzw is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 

Tijdens de trainingen en andere activiteiten worden er foto’s gemaakt die wij gebruiken voor onze 
folders nieuwsbrieven, persberichten en de website. 

Indien wij geen foto’s van u of uw kind(eren) mogen publiceren, gelieve ons dit te melden. 
Je ontvangt de Samoerai Nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven op de “Samoerai-mailinglijst”. 

In- of uitschrijven op deze nieuwsbrief ? Een bericht of reactie sturen ? 
Dat kan op het volgende adres : nieuwsbrief@samoerai-leuven.be. 

Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage en/of op website. 
 

mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be
http://www.patisseriemillet.be/
http://www.immolight.be
http://www.tibecom.be/

